
 

 

Har du et hjerte for å nå mennesker i hovedstaden?  
 
Oslo Sentrum Baptistkirke søker pastor 
 
 
Vi søker en engasjert pastor som brenner for å utvikle en storbymenighet 
midt i hjertet av Oslo.  Stillingen er et vikariat i 30% ut 2020, men menig-
heten ser på muligheten for både å øke stillingsandel og å forlenge vika-
riatet. Tiltredelse så snart som mulig, etter avtale. 
 
Hva er din rolle som pastor?  
I denne rollen vil du arbeide i et team sammen med menighetens øvrige 
engasjerte medarbeidere og pastorer. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak 
være:  
 

• Utvikle fellesskapet ved å styrke relasjonene internt i menigheten 
og eksternt gjennom utadrettet arbeid. 

• Planlegge, koordinere og gjennomføre ulike aktiviteter og arrang-
ementer sammen med teamet.  

• Utvikle menighetens fellesarenaer. 
• Lede og videreutvikle menighetens diakonale arbeid i samarbeid 

med diakonirådet. 
• Bidra til inspirerende teamsamarbeid for menighetens ansatte og 

frivillige. 
• Undervisning og forkynnelse i gudstjenester, bibelseminarer mv. 
§ Sjelesorgsamtaler ved behov. 

 
Hvorfor skal du velge oss?  
I Oslo Sentrum Baptistkirke tror vi på at det er viktig å brenne for noe 
sammen som menighet. Vi er opptatt av at dette skal skje på en bære-
kraftig og sunn måte ved å ha fokus på enkeltmennesket. Det er viktig at 
menighetsfellesskapet oppleves som relevant for enhver iblant oss. Det 
å videreutvikle og bygge fellesskap av varme relasjoner er derfor sentralt. 
Ledelse er viktig både i små og større grupper. Menigheten må derfor 
arbeide for å istandsette eksisterende og nye ledere til lederoppgaver. 
Menighetens visjon er at Vi vil være en kirke preget av Gud, den enkelte 
og fellesskap - som når ut og inviterer inn. Gudstjeneste, bibelgrupper, 
misjon og diakoni er vedtatte arbeidsområder. I tillegg har barn og unge 
et spesielt fokus. 
 
  



 

 

Hvem er du? 
Som pastor i Oslo Sentrum Baptistkirke er du en person som er god på 
relasjonsbygging og trives med å samarbeide i et mangfoldig fellesskap. 
I tillegg er det viktig at du:  
 

§ Kan vise til gode erfaringer fra menighetsarbeid eller liknende med 
fokus på å bygge team, utvikle fellesskap.  

§ Trives med å arbeide selvstendig og er din egen pådriver i det 
daglige arbeid. 

§ Er en positiv bidragsyter i teamarbeid med kreativitet og innovative 
løsninger. 

§ Teologisk kompetanse og utdanning fra minimum bachelornivå. 
§ Er strukturert i ditt arbeid og prioriteringer. 
§ Har gode fremstillingsevner i både muntlig og skriftlig norsk og 

engelsk. 
§ Er trygg på digitale verktøy. 

 
Kjenner du kallet i vår visjon og vårt arbeid? Ikke nøl med å ta kontakt - 
vi ser frem til å høre fra deg!  
 
Søknad og CV sendes via e-post til oslosentrum@baptist.no innen 
16.04.2020. 
 
Kontakt og informasjon om stillingen kan rettes til: 
                                                                                
Håkon Sigland – Menighetsleder, tlf 40226880 eller 
Per Øvergaard – Leder av menighetsrådet, tlf 95939615 
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